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podstawowego mogą być zastosowane pod warunkiem, że 
łączne zatrudnienie w dwu lub więcej miejscach pracy nie 
przekracza wymiaru czasu odpowiadającego jednemu eta
łowi. 

4. Jeżeli łączne zatrudnienie w kilku miejscach pracy 
przekracza wymiar .godzin jednego etatu, nowe uposażenie 
podstawowe wprowadza się z dniem 1 czerwca 1966 r. w 
głównym miejscu pracy. 

§ 3. 1. Z dniem 1 lipca 1966 r. przepisy rozporządzenia, 
z wyjątkiem § 8 rozporządzenia, mają zastosowanie do upo
sażenia pracowników, których łączny wymiar zatrudnienia 
nie przekracza 10 godzin dziennie. 

2. W razie uzasadnionej konieczności łączny wymiar 
zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, może przekrqczyć 
w okresie przejściowym 10 godzin dziennie za zgodą Mi
nistra Zdrowia i Opieki Społecznej, wyrażoną w każdym 

indywidualńym wypadku. ' 

§ 4. 1. Przepisy § 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia wcho
dzą wżycie z dniem 1 czerwca 1966 r., z tym że do dnia 
30 września 1966 r. dodatkowe wynagrodzenie, określone w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie dodatkowego 
wynagrodzenia dla pracowników zajmujących określone sta
nowiska w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. 
Nr 20, poz. 129), powinno być wypłacane w dolnej granicy 
miesięcznych kwot. 

2. Przepisy § 8 ust. 2 rozporządzenia wchodzą w życie 
z dniem 1 pażdziernika 1966 r. 

§ 5. Przepisy wymienione w § 25 ust. 1 rozporządzenia 
tracą moc: 

1) z dniem 1 czerwca 1966 r. w zakresie unormowanym 
w § 2 i § 4 ust. l, 

2) z dnJem 1 lipca 1966 r. w odniesieniu do uposażenia 
pracowników, o których mowa w § 3, 

3) z dniem 1 pażdziernika J 966 r. w zakresie nie wymie
nionym w pkt 1 i 2. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 czerwca 1966 r. 
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z dnia 27 maja 1966 r. 

w sprawie zasad obUczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów orilZ innych pracowników z wyższym wykształceniem, 
zatrudnionych w zakładach s~ołecznych służby zdrowia ~ zakładach pomocy społecznej. 

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 paź

dziernika 1948 r. o zakładąch społecznych służby zdrowia 
l .planowej gospodarce w służbie y drowia (Dz. U. z 1948 r. 
Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, 
poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 57) oraz § 2 ust. 8 rozporządzenia 
Rady ~inistrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażeni a 

lekarzy, lekarzy -dentystów oraz innych pracowników z wyż
szym wyksztalceniem, zatrudnionych w zakładach spolecz
llych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122), zwanego dalej 
"rozporządzeniem", zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Do stażu pracy lekarzy i lekarzy den tystów- za
licza się następujące okresy po dacie uzyskania przez leka
Iza (lekarza dentystę) prawa wykonywania zawodu: 

1) okresy wykonywania zawodu lekarza (lekarza dentysty) 
w jednostkach gospodarki , uspołecznionej, 

2) okresy zatrudnienia w slużbi.e zdrowia innych resortów 
poza resortem zdrowia i opieki społecznej, 

, 3) okresy zatrudnienia w administracji służby zdrowia, 
4) okresy odbywania służby wojskowej, 
5) okresy przerw w pracy określonej w pkt 1-3, jeżeli nie 

przekraczają jednQrazowo jednego roku. 

2. Do stażu pracy lekarza dolicza się uprzednio posia
dany staż pracy 'Jl zawodzie lekarza dentysty, magistra far
macji lub lekarza ' weterynarii, a do stażu pracy lekarza den
tysty dolicza się uprzednio p0Siadany staż pracy w zawodzie 
lekarza, magistra farmacji l~b lekarza weterynarii. 

3. Lekarzom i lekarzom dentystom, .którzy przed uzy
skaniem uprawnień zawodowych lekarzy i lekarzy denty
stów posiadali dyplom ukończenia studiów wrższych w za
kresie nauk przyrodniczych, psychologii, pedagogiki, higieny 
psychicznej, technologii żywienia i żywności lub wychowa
nia fizycznego oraz byW zatrudnieni zgodnie ze swymi kwa
lifikacjami w zakładach społecznych służby zdrowia, zalicza 
się do stażu pracy okresy zatrudnienia w tym charakterze. 

§ 2. Właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej 
orgcm prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady naro
dowej miasta wyłączonego z województwa) na podstawie 
odpowiedniego wniosku zakładu zatrudniającego pracownika 
i po zasięgnięciu opinii zarządu okręgu Związku Zawodowego 
Pracowników Służby Zdrowia może zaliczyć do stażu pracy: 

1) lekarzowi (lekarzowi dentyście) - okresy wykonywania 
zawodu lekarza (lekarza dentysty) za granicą, jeżeli zo
staną one udowodnione w sposób wiarygodny; w razie 
ukończenia studiów lekarskich lub stomatologicznych za 
granicą okresy te liczy się od dnia ukol1czenia studiów; 

2) lekarzowi, który odbył 2-letnią praktykę, a przed naby
ciem prawa wykonywania zawodu lekarza wykonywał 
w zakładach społecznych slużbf zdrowia lub zakładach 
pomocy społecznej zawód felczera, instruktora higieny, 
pielęgniarki, położnej, dietetyczki, technika medyczne
go lub laboranta chemicznego - połowę posiadanego 
stażu pracy w tym charakterze, jednak nie więcej niź 

3 lata; 
3) lekarzowi odbywającemu praktykę podyplomową; który 

przed nabyciem prawa wykonywania zawodu lekarza był 
zatrudniony w charakterze określonym w pkt 2 - taką 

część posiadanego stażu pracy w tym charakterze,aby 
jego uposażenie podstawowe nie było niższe od dotych
czas pobieranego uposażeniil podstawowego; 

4) lekarzowi dentyście, który przed nabyciem prawa wy
konywania zawodu .lekarza dentysty wykonywał w za
kładach społecznych służby zdrowia lub zakładach po
mocy społecznej zawód technika lub uprawnionego tech
nika dentystycznego -'- połowę posiadanego stażu pracy 
w tym charakterze, jednak nie wiE1cej niż 3 lata. 
§ 3. Do stażu pracy pracownika z wyższym wykształce

niem (§ 1 pkt 2 rozporządzenia) zalicza się następujące okre
sy po uzyskaniu dyplomu (zaświadczenia) ukończenia szkoły 
wyższej: 
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. 1) okresy zatrudnienia w zakładach społecznych służby 
zdrowia lub zakładach pomocy. społecznej na stanowi
skach określonych w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
21 grudnia 1956 r. w sprawie kierunków studiów J i sta
nowisk uzasadniających pobieranie prz.ez pracowników 
z wyższym wykształceniem uposażenia według stawek 
"L" (Monitor Pojski z 1957 r. Nr 29, poz. 202, z 1963 r. 
Nr 94, poz. 441 i z 1964 r. Nr 34, poz. 151), . 

2) okresy zatrudnienia lub samodzielnego wykonywania za
wodu, umożliwiające nabycie umiejętności wymaganych 
na obecnie zajmowanym stanowisku w zakładzie społecz

nym si.użby zdrowia lub zakładzie pomocy spolecznej, 
3) okresy odbywania służby wojskowej. 
4) okresy przerw w pracy określonej w pkt 1 i 2, jeżeli nie 

przekraczają jednorazowo jednego roku, 
5) okresy zatrudni-eriia w administracji slu.żby zdrowia. 

§ 4. Właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej 
organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady naro
dowej miasta wyłączonego z województwa) na podstawie 
odpowiedniego wniosku zakładu zatrudniającego pracownika 
i po zasięgnięciu opinii zarządu okręgu Związku Zawodowe
go Pracowników Służby Zdrowia może zaliczyć dOI stażu 
pracy: 

1) pracownikowi z wyższym wykształceniem (§ 1 pkt 2 
rozporządzenia) - okresy pracy za granicą, jeżeli odpo
wiadają warunkom określonym w § 3 pkt 2, 

2) pracownikcwi z wyższym wykształceniem, o któr..y-m mo
wa w pkt l, który przed uzyskaniem dyplomu (zaświad
czema) ukończenia szkoły wyższej wykonywał w zakła
dach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy 
społecznej zawód felczera, instruktora higieny, pielę

gniarki, położnej, dietetyczki, technika · medycznego lub 
laboranta chemicznego - połowę posiadaneg'o stażu pra-

. cy w tym charakterze, jednak nie więcej niż 3 lata. 

§ 5. Do .stażu pracy- lekarza weterynarii, zatrudnionego 
w zakładach spółecznych służby zdrowia, zalicza się nastę

pujące okresy po uzyskaniu uprawnień lekarza weterynaiii: 
1) okresy zatrudnienia lub samodzielnego wykonywania za-

wadu przy wykonywaniu czynności wymagających kwa
litikacji lekarza weterynarii, 

2) okresy odbywania. służby wojskowej, 
3) okresy przerw w prac)' określonej w pkt l, jeżeli nie 

przekraczają jednorazowo jednego roku. 

§ 6. Przepisów §§ 1-5 nie stosuje się do obliczania sta
'żu pracy za czas przed dnłem 1 stycznia 1952 r. Za stilŻ pra
cy z tego okresu przy jmuje się czas od dnia ukończenia stu
diów lekarskich (slomatologiem ych, lekarsko-welerynar y j
nych) bądż uzyskania dyplomu (zaświadczenia) ukoiJczenla . 
innej szkoły wyższej w kraju lub za granicą do dnia 31gru
dnia 1951 r. 

§ 7. 1. W decyzji o zaliczeniu stażu pracy (§§ 2 i 4) 
określa się termin, od którego pracownikowi będzie przysiu
giwąć stawka uposażenia odpowiadająca zwiększonemu sta
żowi pracy. Termin ten nie może być wcześniejszy niż od 
dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu wydania 
decyzji. 

2. Decyzja w sprawie zaliczenia stażu pracy powinna 
być wydana nie póżniej niż w ciągu 2 miesięcy od dnia 
przedstawienia właściwego dokumentu. 

3. W WVjątItIDWO uzasadnionych wypadkach, na wnio
sek właściwego do spraw zdrowia i opieki społecznej organu 
prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej 
miasta wyłączonego z województwa), Minister Zdrpwia 
i Opieki Społecznej może zaliczyć do stażu pracy okresy nie 
przewidziane w §§ l-S. 

§ 8. W zakresie unormowanym niniejszym zarządzeniem 
tracą moc dotychczasowe przepisy, a w szczególności zarzą
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie 
zasad obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy cientystów 
oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem za
trudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Moni
tor Polski Nr 96, poz. 523). 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 1 czerwca 1966 r. 

Minister 'Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Sztachelski 

r 
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